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 الباب الثاني

 النظـريــات العـــامة 

 عراب لاإ .أ

( إلاعراب هو تغيير اللفظ 212، ص، 2016)  As-Sahbuny ينو حبقال الس

َواخر اة أو سببه إلاختالف العوامل الداخل
َ
تالف العوامل الّداخلة لكلتغيير أ

ْ
م الخ

 ا. ْيها لْفظا أْو تْقدير لع

كإإلاعراب هوإَن  )دحالن، ال سنة(قال 
ْ
تم ال لتغيير أواخر ال

ْ
عوامل لا فال خ

 ا.ْيها لْفظا أْو تْقِدير لالّداخلة ع

لفظا أو  إذن أن إلاعراب هو تغيير أواخر الكلم بسبب دخول العوامل املختلفة

أن إلاعراب هو تغيير حركات ( 11، صفحة 2012) Anwarقال أنوار كما تقديرا. 

 أواخر الكلم بسبب دخول العوامل املختلفة لفظا ظاهرا أو تقديرا.  

( يطلق النحاة مصطلح على التغير الذي 19، صفحة 2003وقال حلواني ) 

لمات من رفع ونصب وجّر وجزم. ولهذا املصطلح أصل لغوي يطرأ على أواخر الك

ضح وبّيَن ألّن إلاعراب وسيلة تعبيرية هو مصدر الفعل "إلاعراب" الذي يعني و 

 تظهر بها الوظيفة املعنوية للكلمة كما سترى. 

فأما إلاعراب فهو بكسر الهمزة  ويأتي لغة ملعلن كثيرة  (2006الوصابي )وقال 

منها إلاظهار والبيان تقول أعربت عما في نفس ي إذا أظهرته وبينته. ومنها التحسين 

ْعَراب تقول أعربت الشيئ أي حسنته. واصطالحا ما ذكره املصنف بقوله  ِ
ْ َ

إلا

َواِخِر إُهَو 
َ
كتغيير أ

ْ
واملراد ا. ليها لْفظا أو تْقدير م الخِتالف العواِمل الداخلِة علال

بتغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخرها ال تغيير آلاخر نفسه. فإنه ال يتغيير. ومعنى 

عن تغيير أحوال أواخرها تحولها من الرفع مثال إلى النصب ومن النصب إلى الجر. 
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سام إلاعراب( قال 14-12، صفحة 2012) Anwarأنوار 
ْ
ع ونصب  عةبر أ إّن أق

ْ
رف

 فل .وخفض وجزم
ْ

 .سماء من ذلك الرفع والنصب والخفض وال جزم فيهال

فعاِل من
ْ

 الجملة. فيها وال خفض ك الرفع والنصب والجزملذ ولل

( قال  إرتبطت الجملة بالكالم  إلى حد 12، صفحة 2016عن حمادة ) و 

الترادف، فالجملة قد تكون كالما وقد تكون جزءا من كالم وقد تكون جزءا من 

تامة التركيب تامة املعنى مستقلة بذاتها مستغنية جملة بحسب معنها. فإذا كانت 

كانت غير ذالك فهي بنفسها عن غيرها فهي كالم. ألن لها نفس مضمونه وإذا 

  جزء من جملة أو جزء من كالم.

إلى جمل كثيرة حسب ما يقتضيه وأّما الكالم فقد يكون جملة وقد يتجاوزها 

 (.12صفحة  2016املعنى املراد القرافي )في حمادة، 

قول مؤلف من مسند ومسند  الجملةإّن  (284ص. ، 2009) وقال الغالييني

ب
ّ
الاسنأدي ش يء واحد. مثل : "جاء الحّق وزهق الباطل إّن  إليه. فهي واملرك

 الباطل كان زهوقا". 

 فاعل وفعل. وقال نعمةالتي فيها   klausaالجملة في اللغة إندونسيا يسمى

الذي يفهمه املستمع إذا يذكره ( أّن الجملة مركب الكلمات 5، ص. 2016)

 . واملكتوب إذا يكتبه

تعريف الُجُملة في اللغة بضّم امليم والجيم هي الجماعة من الناس، وُيقال 

َجمل الش يء بعنى َجمعه، كما ٌيقال ُجملة لكّل جماعة غير منفصلة، أّما في 

 
ً
سندت إحداهما إلى ألاخرى إثباتا

ُ
الاصطالح فهي كالٌم مركٌب من أكثر من كلمة أ

، وهي كالم ت
ً
اّم املعنى يشتمل على مسند ومسند إليه، ويسّميها بعض أو نفيا

 .  (2016)غياضة، العلماء قضية 
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الجملة تتكّون من كلمتين ( إّن 53، صفحة 2008)  Zulfikar ار فقوقال ذو ال

عل وإسم نحو نجح محمد. وتتكون من كتاب محمد أو فأو أكثر. وإلاسمان نحو 

م بفاعله ضمير مستتر. كل ذلك 
ّ
جملة تكّون من على  يدّل فعل أمر نحو تعل

 .الكلمات التي لها معنى  مفيدة

. في كالمالكلمات التي لها معنى وتدّل على محّل الكلمات في التتكّون من وكل جملة 

 وفي اللغة العربية أيضاـ  objek و  predikat وsubjek اللغة إلاندونيسية   

مركبة من كلمتين أو أكثر لفظة نفهم أّن الجملة هي ذلك الشرح وبناء على 

املستمع إذا  اهمهتفالتي لها معنى مفيدة وتدّل على محّل الكلمات في الكالم. و 

 اـ واملكتوب إذا يكتبه ايذكره

 انواع الجملة .ب

( إّن الجملة في اللغة اللعربية قسمان جملة 239، ص.2016)   قال نعمة

 إسمية وجملة فعليةـ 

 املسمية هي جملة تبدأ باإلسم أو الضمير و إلا جملة ال .أ
ّ
 ـ ب من املبتدأ والخبررك

إّن الجملة ( 147، ص.Abdurrahman،2009عبد الرحمن وقال بيطاري )في 

تدأ ولكن خبرها من الكلمة كمبيبدأها الكلمة من إلاسم الذي يعمل إلاسمية 

ب
ّ
 والجملة.  واملرك

 مثل الجملة إلاسمية:

"الرجل حاضر" إعرابها الرجل مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة وحاضر 

 خبر مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرةـ 

( إن الجملة الاسمية ما كانت مؤلفة 285-284صفحة ، 2009وقال الغالييني )

من املبتدأ والخبر نحو : "الحّق منصور" أو مما أصله مبتدأ وخبر نحو : "إّن الباطل 

ذول. الريب فيه. ما أحد مسافرا. الرجل قائما. إن أحد خيرا من أحد إال مخ

 بالعافية. الت حين مناٍص."  
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 التي الجملة هي :الاسمية الجملةإّن ( 17صفحة  2015 وقال جابر )في مريجة ، 

 املسند، وهو الخبر إليه ليتممها باملسند ُيعرف ما أو املبتدأ، ويسمى اسم يتصدرها

 الاسمية الجملة )جملة شبه جملة، مفرد،(مختلفة  صوًرا يحمل قد ألاخير هذا

 أو بفعل أو مفرد باسٍم  عنه ويخبر الاسم فيها يتقدم التيهي:  البصري  رأي حسب

 جملة.  شبه أو اسمية، بجملة

 الجملة الفعلية .ب

ل من فعل وفاعل أو فعل ونائب  الجملة الفعلية هي جملة تبدأ بفعل
ّ
وتشك

 الفاعل. 

 غير تاٍم  بفعٍل  تبدأ التي الجملة "هي (24صفحة  2015)في مريجة ،  قال شاهد

 الولد، ضحك :مثل به، ومفعول  فعٍل وفاعٍل  من أو وفاعل فعل من وتتكون  ناقص،

ا الرجل سمع الرجل، قام
ً
  د خال ثوًبا صنع الخياط خاط غريًبا، صوت

ً
. طيارة

ً
 ورقية

( الجملة الفعلية هي ما تأبفت من الفعل 284 ، ص.2009وقال الغالييني )

نحو : "ينصر  سبق السيف العذل" أو الفعل ونائب الفاعلوالفاعل نحو : "

 نحو : "يكون املجتهد سعيدا"املظلوم" أو الفعل والناقص واسمه وخبره 

 والفاعل ونائب الفاعل في جملة فعلية نحو:

 مثل: املركب أو مبنىإلاسم الظاهر  .1

"حضر الرجل" إعرابها حضر فعل ماض مبني فتح والرجل فاعل مرفوع 

 وعالمة رفعه ضمة ظاهرة. 

فعل ماض مبني فتح وهذا إسم إشارة مرفوع "نجح هذا الطلب" إعرابها نجح 

 هو فاعل والطلب بدل من هذا.

 إسم الضمير الظاهر مثل: .2
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فعل ماض مبني فتح والنون ضمير مّتصل مرفوع ألنه "حضرنا" إعرابها حضر 

 .فاعل

 إسم الضمير املستتر مثل: .3

"الرجل حضر" إعرابها الرجل مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة وحضر 

 فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو وجملة من فعل وفاعل خبر مبتدأ. 

ل من أن وفعل املصدر املأول  .4
ّ
 مثل:الذي تشك

يسّرني أن تنجح" إعرابها يسّرني  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ضمة "

وتنجح فعل مضارع منصوب ول به وأن حرف النصب والنون وقاية والياء مفع

 بفتح وجملة من أن وفعل مضارع فاعل. 

 لها محل من لاعراب  التي الجمل .ج

( إن الجملة أربعة أقسام فعلية واسمية 284، ص، 2009وقال الغالييني )

 وجملة لها محّل من إلاعراب وجملة المحّل لها من إلاعراب.

ه 
ّ
الجملة من الجملة إلاسمية والجملة الفعلية أحيانا تبّوأْت املحل الذي يحل

ل "الرجل حضر" كاملث ثّم تأخد محّل إلاعراب من إلاسم املفراد  سم املفردإلا 

إعرابها الرجل مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة ظاهرة وحضر فعل ماض مبني 

 فتح وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وجملة من فعل وفاعل خبر مبتدأ مرفوع. 

أو  محل من إلاعرابلها التي  ُجملال( إّن 116غالييني )في عالي، ص.وكما قال ال

والجملة وتعرب إعرابه. ملفرد ا تحّل محّل إلاسم اجملة  هي يسمى الجملة املعربة

 :سبع املعربة

 خبرا.  ةالواقعالجمل  .1

"خالد يعمل الخير"  :نحو.ملبتدأها من إلاعراب الرفع إن كانت خبرا محلو  (1

فعل  (يعمل)مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضّمة ظاهرة في أخره  (خالد)إعرابها 

 (الخيرتقديره هو ) جوازا مضارع مرفوع وعالمة رفعه ضّمة وفاعله مستتر فيه
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ه إسم مفرد وجملة فعلية هي خبر مبتدأ في 
ّ
مفعول به منصوب بفتحة ألن

ب
ّ
تعني عامل للخير حتى  محّل رفع. وهذه الجملة تمكن أن تأّول الكلة أو مرك

في أو ار "خالد عامل للخير". صالجملة  تتأّولوإذا "خالد يعمل الخير"  ترتيبها

اسم إّن  (الفضيلة)إعرابها "إّن الفضيلة تحّب" : نحومحل رفع إلّن وأخواتها. 

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ضّمة  (تحّب )منصوب وعالمة نصبه فتحة 

  وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هي وجملة فعلية في محل رفع وهي خبر إّن.

 وإذا تأّولت الجملة صار "إّن الفضيلة محبوبة".

ِلُمْوَن" نحولكان وأخواتها. ومحلها من إلاعراب النصب  (2
ْ
ْوا َيظ

ُ
ان

َ
ُفَسُهْم ك

ْ
ن
َ
: "وأ

 (يظلمون ( كان واسمها )كانوا)مفعول به )وأنفسهم( الواو استئناف إعرابها 

والواو  الخمسة لافعأألنه  بثبوت النون فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه 

خبر كانوا. وكلمة "يظلمون" إذا وجملة فعلية  فاعل ألنه من أفعال الخمسة

ْوَن"تأّول صار "ظامل
ُ
امِل

َ
ْواظ

ُ
ان

َ
ُفَسُهْم ك

ْ
ن
َ
 .ون". وترتيبها " وأ

 

ْوَن" إعرابها  نحو محلها النصب. حاال. و  ةواقعالالجمل  .2
ُ
َباُهْم َيْبك

َ
"َجاُءْوا أ

بثبوت )َجاُءْوا( فعل ماض وفاعله )أباهم( مفعول به )يبكون( فعل مضارع مرفوع 

الواو فاعل ألنه من ألافعال الخمسةـ فإذا تأّولت كلمة  )يبكون( صار و النون 

َباُهْم َباِكْيَن(. 
َ
 )باكين( وترتيبها )َجاُءْوا أ

ْي ) كقوله تعالى أيضا نحو  محلها النصبمفعوال به. و  ةالواقعالجمل  .3 ِ
ّ
اَل ِإن

َ
ق

جوازا ( وإعرابها )قال( فعل ماض مبني على فتح وفاعله مستتر فيه َعْبُد للاِ 

ْي( إّن واسمها )َعْبُد( خبر إّن مرفوع وعالمة رفعه ضمة وهو مضاف  ِ
ّ
تقديره هو )إن

اَل اْسَمُه َعْبَد للِا()للِا( مضاف إليه مجرور باملضاف. 
َ
 .فإذا تأّولت )ق
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ا َيْوُم َيْنَفُع و كقوله تعالى محلها الجّر، نحمضافا إليه. و  ةالواقعالجمل  .4
َ
)َهذ

ا( مبتدأ مرفوع )َيْوُم( خبر مبتدأ مرفوع وهو 
َ
ُهم( وإعرابها )َهذ

َ
ْوَن ِصْدق

ُ
اِدق الصَّ

ُع( فعل مضارع )مضاف 
َ
ف

ْ
ْوَن )َن

ُ
اِدق ُهم( مفعول به وجملة  (الصَّ

َ
فاعل مرفوع )ِصْدق

 من فعل وفاعل ومفعول به في محّل جّر مضاف إليه. 

كّل جملة تقع بعد كجمل  أن الجملة إلاضافية (246، ص. 2016وقال نعمة )

ِقْيُم( 
ُ
 ت

ُ
ى َحْيث

َ
َهْبُت ِإل

َ
ا، حيث،إذ( مثال: )ذ

ّ
أفعال الشرط بعد ألادوات )إذ، كلما، مل

َهبْ وإعرابها )
َ
ِقْيُم(  (ُت ذ

ُ
فعل ماض وفاعله )إلى( حرف جّر )حيث( ظرف مبني )ت

 فعل مضارع وفاعله مستتر وجملة فعل وفاعل في محّل جّر مضاف إليه لحيث.

إن اقترنت بالفاء أو بإذا الفجائية.  جوابا لشرط جازم،  ةالواقعالجمل  .5

ُه 
َ
َما ل

َ
َما جملة  وإعرابها ِمْن َهاٍد(،ومحلها الجزم، كقوله تعالى )َوَمْن ُيْضِلِل للُا ف

َ
)ف

ُه ِمْن َهاٍد( من املبتدأ والخبر في محّل جزم جواب الشرط.
َ
ِصْبُهْم وقوله )وإْن  ل

ُ
ت

وَن(.
ُ
َمْت أْيِدِهْم إذا ُهْم َيْقَنط دَّ

َ
 ِبَما ق

ٌ
ة

َ
وَن( في   َسّيئ

ُ
وإعرابها جملة )إذا ُهْم َيْقَنط

 محّل جزم جواب الشرط أيضا.

الجازم إذا  ( إّن جملة جواب الشرط16، صفحة 2009) قال مصطفى كما و 

  كانت مقترنة بالفاء أو إذا الفجائية.

ها بحسب املوصوف، إّما الرفع كقوله تعالى : )وجاء من صفة ةالواقع .6
ّ
، ومحل

أقص ى املدينة رجل يسعى(، وإّما النصب، نحو: "التحترم رجال يخون بالده"  ، 

 لرجل يخدم أمته(. وإّما الجّر نحو : )سقيا

ها بحسب املتبوع. إّما الرفع،  ةالتابعالجمل  .7
ّ
لجملة لها محّل من إلاعراب. ومحل

وإعرابها )علّي( مبتدأ و)يقرأ( خبره وجملة )ويكتب( في  نحو : "علّي يقرأ ويكتب" ،

ى رفع معطوفة على جملة )يقرأ( واملعطوف له حكم املعطوف عليه. 
ّ
  محل

وإعرابها جملة )تبدو( في  انت الشمس تبدو وتخفى" ،وإّما النصب نحو : "ك

 محل نصب خبر كان وجملة )وبخفى( في محّل نصب معطوفة على جملة )تبدو(.
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الخبر فيه لنفسه وأمته. وإّما الجّر نحو : "التعبأ برجل الخبر فيه لنفسه وأمته، 

بر فيه( وإعرابها جملة )الخبر فيه( ألاولى في محّل جّر صفة لرجل. وجملة )الخ

 الثانية في محّل جّر توكيد.

   المحّل لها من لاعرابالتي  الجمل .د

  الجمل التي المحّل لها من إلاعراب(  إّن 287، ص، 2009وقال الغالييني )

 تسع:

إلابتدائية. وهي التي تكون في مفتتح الكالم كقوله تعلى : )إّن أعطيناك  .1

 ، وقوله )للُا نوُر السموات وألارض(. الكوثر(

 عّما قبلها الستئناف كالم  .2
ً
الاستئنافية، وهي التي تقع في أثناء الكالم، منقطعة

جديد كقوله تعالى : )خلق السموات وألارض بالحّق تعالى عّما يشركون(. 

صالحا فلّما آتاهما وقدتقترَن بالفاء أو الواو الاستئنافيتين. فاألول كقوله تعالى : )

. والثاني كقوله: )قالت رّب (جعال له شركاء فيما آتاهما فتعالى للا عّما يشركون 

نثى وللا أعلم بما وضعْت وليس الذكر كاألنثى(.
ُ
ي وضعتها أ

ّ
 إن

التعليلية، وهي التي تقع في أثناء الكالم تعليال ملا قبلها كقوله تعالى : )وصّل  .3

 بفاء التعليل نحو : "تمّسك بالفضيلة عليهم إّن صالتك سكٌن لهم(. وقد تقترُن 

 الُعقالِء".
ُ
 فإنها زينة

 الاعتراضية وهي التي  .4
ً
تعترض بين شيئين متالزمين إلفادة الكالم تقوية

وتسديدا وتحسينا كاملبتدأ والخبر والفعل ومرفوعه والفعل ومنصوبه والشرط 

قه وا ِ
ّ
لقسم وجواب والحال وصاحبها والصفة واملوصوف وحرف الجّر ومتعل

 وجوابه. 
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ى( أو الحرفي  .5
ّ
الواقع صلة للموصول الاسم مقوله تعالى : )قد أفلح من تزك

 .)
ٌ
ِصْيبنا دائرة

ُ
 كقوله : )نخش ى أن ت

واملراد باملوصول الحرفي الحرف املصدؤس وهو يؤّول وما بعده بمصدر وهو 

ة". زقد سبق الكالم عليه في وهمزة التسويستة أحرٍف : "أن وأّن وكْي وما ولو 

 أقسام الفاعل وفي حرف املعاني". 

وا النجوى الذين ظلموا هل هذا إال بشر  .6 التفسيرية كقوله تعالى : )وأسرُّ

كم على تجارة تنجيكم من عذاب أليٍم تؤمنون باهلل مثلكم( وقوله : )
ّ
هل أدل

  ورسوله(.

ومفرونة بأي نحو والتفسيرية ثالثة أقسام مجّردة من حرف التفسير كما رأيت 

:"أشرت إليه أي أدهب" ومقرونة بأن نحو : "كتبت إليه أن وافنا" ومنه قوله تعالى 

 : )فأوحينا إليه أن أصنع الفلَك(.

جواب للقسم كقوله تعالى : )والقرآن الحكيم إنك ملن  ةالواقعالجملة  .7

 املرسلين(. وقوله  )تاهللِ ألكيدّن أصنامكم(. 

جوابا لشرط غير جازم : "كإذا ولو ولوال". كقوله تعالى: )إذا  ةالواقعالجملة  .8

جاء نصر للا والفتح ورأيَت الناس يدخلون في دين للا أفواجا فسبح بحمد رّبك(. 

)لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصّدعا من خشية للا(. وقوله 

 رض(.وقوله: )ولوال دفع للا الناس بعضهم ببعض لفسدت ألا 

 بلغت  ةالتابعالجملة  .9
ُ
لجملة ال محل لها من إلاعراب نحو: "إذا نهضت ألامة

 من املجد الغاية وأدركت من السؤدد النهاية". 

 

 

 علم النحوىإ .ه
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تي كتبتها سنة  Pransiska قالت فرانسيسكا 
ّ
 2005في الرسالة العلمّية ال

التقليدّية، كان علم النحو من أحد العلوم ( إّن في تاريخ العلوم إلاسالمّية 69)ص.

ذي تطّور بتطّور سريع، بل كان تطّوره متساوي بتطّور علم الفقه وعلم الكالم. 
ّ
ال

تي كانت ناضجة، 
ّ
تلك العلوم الثالثة داخل من العلوم إلاسالمّية التقليدّية ال

 يعني أّن هذه العلوم الثالثة في املستوى الكاملة كاملعرفة والعلم.

( إّن ابن خلدون رأى علم النحو كجزء ال 69، ص.2012)Hakim   ال حاكموق

تي تتكّون من أربعة 
ّ
لغة العربّية )علوم اللسان العربّي( ال

ّ
يتجزأ من جميع أركان ال

علوم هي: علم اللغة وعلم النحو وعلم البيان وعلم ألادب. كان علم النحو في أّول 

عور املسؤولّية تجاه الّدين فيقصد تأسيسه على شكل بسيط وعملّي. وبوجود ش

تي تنتهك 
ّ
علم النحو إلصالح القراءات العربّية )خصوصا آلايات من القرآن( ال

القراءة التقليدّية. أخطاء القراءة العربية عند العرب تسّمى باللحن. اللحن 

تي تسّبب إلى ضياع الفصاحة في العملّية اللغوّية.
ّ
 هوألاخطاء في لفظ اللغة ال

( إّن علم النحو هو 65، ص.Prinsiska  :2010)فرانسيسكاMa`luf ألوف قال م

لغة العربّية. كلمة "نحو" في اللغة 
ّ
من أحد علوم اللغة العربّية املهّمة لتفهيم ال

جه وجهة وطرف 
ّ
العربّية على وزن "مصدر" وأصل اللكلمة من "أوحن" يعني ات

 وقياس وقسم وهدف. 

لغة العربّية 9، ص.Busri(2015 وقال بسري 
ّ
( إّن علم السينتاكسيس في ال

ذي يبحث في وحدات الكلمة 
ّ
يسّمى بعلم التنظيم أو علم النحو. وهو علم ال

والوحدات ألاخرى على الكلمات والعالقة مع بعضها البعض وكيفّية تركيبها حّتى 

 تكون وحدة الخطاب. 
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ذي ( إّن علم النحو هو الع3، ص.2015) Suhendarوأضاف سوهيندار
ّ
لم ال

لغة باعتناء الصوت )حركة الحروف( في أخر كل كلمة وتعيين 
ّ
يدرس عن ال

( بأّن علم 3، ص.2007)Al-Atsaryموقف الكلمة في الجملة. وأضاف ألاثري 

ذي يدرس عن دورالكلمة وموقفها في الجملة والحركة ألاخيرة 
ّ
النحو هو العلم ال

 في الكلمة معربا أم مبنيا.

 البحث السابق  .و

لتجّنب إلانتحال في البحث، قام هذا البحث بمراجعة الكتب والبحوث 

تي تبحث 
ّ
السابقة. فوجد الباحث عددا قليال من الدراسات والبحوث السابقة ال

تي  الجملة املعربةفي 
ّ
خاّصة في دراسة القرآن الكريم. وأّما البحوث السابقة ال

 هي: دتها الباحثوج

قضية " بعنوان تبحثة الحكمية سمارنج بجامع Rochbani  (2013)الرحباني .1

 هاوتصنيف هاتحليلحصلت  افي بحثه في القرآن سورة يس. "مجرورة الاسماء 

في القرآن سورة يس. وخالصة البحث أّن مجرورة مع عالمات مجرورة الاسماء 

ف من 164في القرآن الكريم سورة يس كانت الاسماء التي 
ّ
: اسم بيانات املأل

بحرف جّر "الى"،  11،  بحرف جّر "من" 37منها  108حرف جّر مجرور لدخول 

بحرف جّر  11بحرف جّر "في"،  14بحرف جّر "على"،  12بحرف جّر "عن"،  2

".  قسم"بحرف جّر  1بحرف جّر "الالم" و 19بحرف جّر "اكاف"،  1"الباء"، 

 بيانات.  14بيانات واسم مجرور لتوابع  42اسم مجرور إلضافة 

 تحليل"بعنوان بجامعة اندونيسّيا التربوّية بحثت  Nurjanah(2017)جّنة نور  .2

 افي بحثهالنحوي"  علم تعليم فى تأثيره و يس سورة القرآن فى واملوصوف الصفة

ب الوصفي بخالصة أّن امل هوتصنيف هتحليل حصلت 
ّ
بيانات  27املفردي رك

بو 
ّ
ب وصفي جملة  2شبه الجملة وصفي  مرك

ّ
بيانات. وأّما  3بيانات ومرك

اسم و  صيغات 8وصفة مشّبهة  صيغات 8منها: صيغة اسم فاعل فصيغاته 
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 صيغةواسم موصول صغة مفعول صيغة واسم جامد صغتان واسم تفضيل 

 شبه الجملة . صيغات 3واسم مصدر 
ّ

وأّما معنه فكلهم يدّل على صفة إال

 وجملة. 

 

ملبتدأ ا "تحليلبجامعة اندونيسّيا التربوّية بحثت بعنوان " Dewi(2017)  ديوي  .3

 حصلت  افي بحثه النحوي" علم تعليم فى تأثيره و تف  الص   سورة القرآن فى املبني

الذي بيانات منها: املبتدأ املبني  28املبتدأ املبني تحليله وتصنيفه بخالصة أّن 

بيانات و"أنتم" بيانتان  9اسم الضمير يعنى "هم" من خمسة أنواع يتكون من 

 3اسم إلاشارة يعنى "هذا" من بيانتان. وثالثة أنواع بيانات و"نحن"  5و"هو" 

 4ا" ونوع من اسم إلاستفهام يعنى "مبيانات و"ألئك" بيانة و"ذلك" بيانة. 

 بيانات.

 

 1ـ2الجدول 

إبين هذا البحث والبحث آلاخر مييزإتالتعادل وإال جدولإ

 التمييز التعادل عنوان اسم رقم

1 

إيت تريس 

 نور الرحباني

(2013) 

قضية مجرورة 

الاسماء في 

القرآن سورة 

 يس

    انالباحثبحث 

 علم النحو

هذا البحث يبحث 

قضية مجرورة الاسماء 

في القرآن سورة يس 

بحث أعلى أّن الباحث 

في القرآن الجملة املعربة 

 سورة يوسف
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2 

اكا نور جنة 

(2017) 

 الصفة تحليل

 فى واملوصوف

 سورة القرآن

 فى تأثيره و يس

 علم تعليم

 النحو

بحث  

علم الباحثان 

 النحو 

هذا البحث يبحث 

 واملوصوف الصفة تحليل

 و يس سورة القرآن فى

 علم تعليم فى تأثيره

على أّن الباحث  النحوي 

بحث الجملة املعربة في أ

 القرآن سورة يوسف 

3 

ى نوفيانى 
ّ
أن

ديوي 

(2017) 

املبتدأ  تحليل

 القرآن فى املبني

ت سورة ف   الص 

 فى تأثيره و

 علم تعليم

 النحو

  بحث

علم الباحثان 

 النحو 

هذا البحث يبحث 

 فى املبتدأ املبني تحليل

ت سورة القرآن ف   و الص 

 النحو  علم تعليم فى تأثيره

بحث أعلى أّن الباحث 

الجملة املعربة في القرآن 

 سورة يوسف 

ص أّن بحث علم النحو ومن البحث السابق 
ّ
أريد كثير. فأّما الباحث  سنلخ

أْن أبحث الجملة املعربة في القرآن سورة يوسف الذي يهدف إلى زيادة الفهم 

هم علمون الجملة املعربة الذين اليو واملعرفة عن اللغة العربية 
ّ
 يعلمون.لعل

 

 


